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Um professor de uma conhecida faculdade de administração estava recentemente avaliando 
ensaios para um curso obrigatório de ética. Em dois deles, ele viu sinais óbvios de plágio. Os 
alunos não são obrigados a colocar seus nomes nos ensaios, apenas um número que possa 
identificá-los pela administração da escola. Antes do problema agravar-se, o professor mandou 
e-mails para todos os alunos afirmando que os culpados poderiam evitar sanções caso se 
apresentassem naquele momento. Ele recebeu oito e-mails, além dos dois que havia 
identificado, cujos autores admitiram que haviam trapaceado. 
 
Histórias como essas reforçam pesquisas acadêmicas sobre a maior inclinação dos estudantes 
de administração, tanto da graduação quanto da pós-graduação, a trapacearem do que os 
alunos de outras disciplinas. Críticos de negócios e das faculdades de administração 
aproveitaram as constatações para dizer que o fato pode explicar o caso Enron, a atuação de 
fundos de hedge desonestos e as instituições financeiras que concedem hipotecas sub-prime 
de maneira inescrupulosa. Eles afirmam que o sistema inteiro é construído sobre fraudes. 
 
Teoria reforçada ainda mais em março passado, quando o reitor da faculdade de administração 
da Durham -University do Reino Unido, Tony Antoniou, foi demitido por ter plagiado um 
trabalho acadêmico 20 anos atrás. No entanto, em seu entusiasmo, os críticos podem estar 
negligenciando algumas diferenças vitais entre o ensino de negócios e, por exemplo, o de 
filosofia ou engenharia elétrica. 
 
Apesar de longa história— a Harvard Business School comemora seu centenário este ano—, as 
faculdades de administração ainda se esforçam para conseguir respeitabilidade acadêmica, 
especialmente entre seus alunos. Para muitos, o propósito de cursar uma faculdade de 
administração não é receber uma educação acadêmica, e sim conseguir um emprego. 
 
"Os valores acadêmicos de integridade e honestidade no trabalho podem parecer menos 
relevantes do que o objetivo primordial de conseguir um bom emprego", diz Craig Smith, 
professor de ética nos negócios e responsabilidade corporativa no Insead, na França. 
 
Segundo afirma, uma pesquisa desalentadora indica que os alunos de MBA na verdade se 
tornam menos éticos ao longo do curso. "O foco na maximização do valor do acionista leva 
alguns alunos a minimizar outros códigos importantes de comportamento", explica. Smith 
acrescenta que o número de diplomados nas faculdades de administração de destaque, pegos 
em práticas de corrupção, está forçando essas escolas a "um período de introspecção". 
 
O acesso a informações on-line afetou a definição de plágio. Don McCabe, professor da Rutgers 
Business School dos Estados Unidos, realizou uma ampla pesquisa sobre o plágio entre alunos 
de faculdades de administração. Ele diz que, de longe, a forma mais comum de plágio hoje em 
dia é o do tipo "recorta e cola" na internet. Isso geralmente envolve o uso de poucas 
sentenças, de fontes múltiplas, literalmente ou parafraseadas. 
 
"Muitos alunos têm grandes dúvidas se isso é trapaça ou não", diz o Professor McCabe. 
"Especialmente quando eles parafraseiam de uma fonte". Prova disso é que 40% dos alunos 
que participaram da pesquisa admitiram o uso do "recorta e cola", embora afirme que esse 
número provavelmente seja maior. 
 
McCabe acrescenta que hoje os alunos tanto das faculdades de administração como de outras, 
sentem-se muito mais livres do aqueles que vieram antes deles, em definir o que constitui 
trapaça, independente das instruções de seus professores. Um exemplo é quando um 
professor exige um trabalho individual e muitos alunos não vêem problema em colaborar uns 
com os outros. 
 
"Eles afirmam que podem produzir um trabalho muito melhor e que aprendem mais quando 
trabalham em conjunto", observa. O professor pondera que os estudantes de administração 



parecem estar mais prontos para justificar tal comportamento, observando a ênfase que as 
empresas dão à contratação de pessoas que podem trabalhar em equipe. 
 
Justificam que quando colaboram uns com os outros, mesmo quando isso não é permitido, eles 
estão simplesmente praticando uma capacitação que eles precisam adquirir para conseguir um 
bom emprego depois", diz. "E a faculdade que não encoraja ou permite esse trabalho em 
grupo simplesmente está fora de sintonia". 
 
Para McCabe, do ponto de vista da faculdade, excluindo as questões puramente éticas, fica 
difícil dar crédito acadêmico aos alunos que copiam os trabalhos de outras pessoas. Não 
importa se os alunos trapaceiam para melhorar suas notas ou simplesmente para "administrar 
o tempo". Nas duas situações fica difícil para os professores darem suas notas. 
 
As escolas adotam estratégias diferentes para lidarem com o plágio. Algumas possuem uma 
postura policialesca, enquanto outras colocam o problema nas mãos dos alunos e adotam um 
código de honra rígido. A segunda postura geralmente é mais eficiente. Na Tuck School of 
Business da Universidade de Dartmouth, nos EUA os alunos aprendem o código de honra 
desde o primeiro dia deles no campus, quando precisam também participar de alguma forma 
de um serviço comunitário. 
 
"É uma maneira de dizer que eles não estão aqui apenas para aprender sobre resultados de 
balanços, mas também a se tornarem cidadãos responsáveis", afirma Aine Donovan, diretora-
executiva do Ethics Institute da Partmouth. A abordagem pedagógica de Tuck ainda minimiza 
as oportunidades de trapaça, com muitos trabalhos em grupo e poucas provas escritas. O 
curso de ética não é obrigatório na faculdade, mas é um dos opcionais mais procurados. 
 
"O programa dá aos alunos a chance deles pensarem sobre coisas que estão incomodando no 
resto do curso", diz Donovan. A maior parte dos cursos de ética nas faculdades de 
administração tendem a se concentrar em casos em que julgamentos éticos fracos foram 
feitos, em vez de questões básicas de honestidade. Exemplos como os da Enron e da 
ExxonValdez, olham para as situações em que indivíduos e empresas tomam decisões ruins. 
 
Eles examinam a zona-limite em que as decisões de negócios, posteriormente vistas como 
"éticas", foram tomadas e as pressões sobre as pessoas que tomaram essas decisões. O que 
pode oferecer aos alunos uma escala móvel do que é certo e errado, em vez de um conjunto 
de verdades absolutas. 
 
Abordar a questão mais chata dó plágio, diz Donovan, deve tornar a ética mais pessoal. Os 
alunos tendem a ser muito mais duros uns com os outros do que a faculdade. Eles sabem que 
andar na linha pode resultar em recompensas pessoais enormes. 
 
Ela acredita que os alunos das faculdades de administração têm propensão a confessar que 
trapacearam. Isso porque eles são "mais diretos, dispostos a dizer 'claro, eu dei um jeitinho 
para conseguir as coisas, mas tive um motivo'. Um aluno de filosofia ou letras nunca admite 
uma trapaça". 
 
Aine Donovan foi professora na Academia Naval dos Estados Unidos, onde trapacear em um 
teste de engenharia pode resultar em despreparo quando um problema surge em uma navio, 
de guerra. As conseqüências, do plágio são terríveis. 
 
Embora plagiar um trabalho em uma faculdade de administração não seja tão grave, "espera-
se dos diplomados pelas grandes faculdades de administração que eles entrem para uma 
empresa e sejam brilhantes. Se eles enganaram a si próprios, estarão fora rapidinho", 
acrescenta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


